ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 19 JULI 2020,
VIJFDE ZONDAG VAN DE ZOMER
Voorganger: ds. mw. Annemarieke van der Woude;
organist: Arjen Uittenbogaard; taakdragers: Wil Lootsma
(lector), Mieke van den Brandt (ambtsdrager), Hendrik
Jan Bosman (zang), Paul van der Linden (zang).
Collectes: voor het algemene diaconale werk en voor de
Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Orgelspel
WELKOM
A: Keren wij ons stil tot God
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied 204 : vers 1, 2 en 3
OPENINGSWOORDEN
A: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
G: Amen
A: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat
GEBED VAN TOENADERING
K: Lieve God,
Alles is anders.
Wat eerst normaal was,
is niet meer normaal:
met veel mensen bij elkaar zijn,
in de kerk, op een feestje.
Soms zijn we bang
dat straks weer mensen ziek gaan worden.
Wilt u altijd bij ons blijven?
G: Amen
Lied 204 : vers 7, 8 en 9
Gemeente gaat zitten; Overdracht van de dienst
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde
KYRIEGEBED
Lied 273 : vers 1, 2 en 3
Groet:
Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren

Schriftlezing: Jesaja 40 vers 12 ‒ 25
Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel
gemeten met een ellenmaat? Wie heeft het stof van de
aarde met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen
gewogen op een weegschaal, de heuvels met balans en
gewichten? Wie heeft de geest van de HEER gemeten?
Heeft iemand hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt
hij, wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem op de paden
van het recht? Wie leidt hem naar de wijsheid? Wie
toont hem de weg van het inzicht? In zijn ogen zijn de
volken als een druppel in een emmer, als een stofje op
een weegschaal; de eilanden weegt hij als zandkorrels.
Zelfs de Libanon levert te weinig hout, te weinig wild
voor een brandoffer. De volken betekenen niets in zijn
ogen, voor hem zijn ze minder dan niets. Met wie wil je
God vergelijken, hoe is hij uit te beelden? Met een
godenbeeld misschien? Dat is door een ambachtsman
gemaakt, door een edelsmid overtrokken met goud en
zilverbeslag. Met een beeld, opgericht op een bergtop?
Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt, met zorg
gekozen door een vakman, die een godenbeeld wil
maken dat niet omvalt.
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet
van meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de
grondvesting van de wereld? Hij troont boven de schijf
van de aarde – haar bewoners zijn als sprinkhanen –, hij
spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een
tent om in te wonen. Hij maakt vorsten nietig, de leiders
van de aarde onbeduidend: nauwelijks zijn ze geplant,
nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel
geschoten, of hij blaast over hen, en ze verdorren en de
stormwind neemt hen op als kaf. Met wie wil je mij
vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben ik gelijk te
stellen?
Psalm 86 : vers 1 en 2
Schriftlezing: Matteüs 13 vers 24 ‒ 30
Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het
koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad
op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam
zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok
weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te
dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten
kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms
geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat
onkruid dan vandaan?” Hij antwoordde: “Dat is het werk
van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u
dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” Hij
antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het
onkruid ook het graan los-trekken. Laat beide samen
opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het
oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het
onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het.
Breng dan het graan bijeen in mijn schuur’ ”.
Acclamatie:

Lied 317 : vers 2

VERKONDIGING
Orgelspel
Lied 765 : vers 1, 3, 4 en 5
GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie 368g “Adem van God,
vernieuw ons bestaan”
stil gebed,
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben
vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.
MEDEDELINGEN
Slotlied: Behoed en bewaar Jij ons
(Dienstboek, p. 1003)
1 Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wijs Jij ons de goede wegen.
2x: Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef Jij ons met jouw zegen.
2 Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
2x: Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht
nabij ons in donk’re tijden.
3 Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
en geef geloof en vertrouwen;
2x: een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.
4 Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
omgeef Jij ons met jouw zegen.
2x: Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen.
UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal Amen.
Orgelspel
Collectes

